
       RESTAURACE U KONVIČKY

                                                      Po 18.2.
     
Polévka:                                                                                                                           
1. Cibulačka 
(cibule, smetana, máslo, mléko, bílé víno,bylinky, koření)
Alergen:1,7,12                                                                                                          
                                                                                                                                     10,-
                                                                                                                             
2. Thajská pikantní  BZL
(kuřecí maso, kokosové mléko, koriandr, limetka, cibule, česnek, zázvor, bylinky, 
koření)
Alergen:7,8

Menu 1: 
Špíz z cukety, papriky, žampionů a cibule se sýrovým přelivem, zeleninové pyré
(cuketa, paprika, cibule, niva, máslo, smetana, brambor, mrkev, celer, petržel, mléko, 
bylinky, koření)                                                                                                   
Alergen:1,7,9                        85,-

Menu 2:
Hovězí maso pečené, hříbková omáčka, rýže parboiled  BZL
(hovězí maso, cibule, česnek, klouzky, smetana, máslo, rýže,bylinky,koření)                 
Alergen:7                                                                                                                    95,-

Menu 3:
Krůtí řízečky v corn flaces a jogurtové marinádě, bramborové pyré BZL                 
(krůtí prso, jogurt, corn flaces, brambor, mléko, máslo, bylinky, koření)                 
Alergen:7                                                                                                                   110,-



                                                              Út 19.2.

  
Polévka:   
1. Smetanová zeleninová s rakytníkem  BZL
(mrkev, celer, petržel, máslo, cibule, česnek, smetana, rakytník, bylinky, koření)  
Alergen:7,9                                                      
                                                                                                                                     10,-
 
2. Frankfurtská
(frankfurtské párečky, sádlo, cibule, česnek, smetana, bylinky, koření)                           
Alergen:1,7

                                 
Menu 1:                                                                                                                              
Domácí bramboráčky s pikantní zeleninou
(brambor, vejce, mouka, mléko, cibule, česnek, paprika, rajčata, bylinky, koření)
Alergen: 1,3,7                                                                                                              85,-

Menu 2:                                                                                                                            
Špagety s grilovaným kuřecím prsíčkem, smetanovou omáčkou, cherry rajčátky a 
rukolou
(kuřecí prso, špagety, extra virgin, smetana, máslo, mléko, cherry rajčata, rukola, 
bylinky, koření)                                                                                                       
Alergen: 1,3,7                                                                                                              95,-
                                                                                                             

Menu 3:                                                                                                                       
Krůtí medajlonky na medu, chilli omáčka, opékaný brambor  BZL
(krůtí maso,med, chilli, brambor, máslo, bylinky, koření)                                                
Alergen:7                                                                                                                    95,-

 



St 20.2.

Polévka:
1. Celerový krém  BZL
(celer, máslo, smetana, mléko,bylinky, koření)
Alergen:7,9  
                                                                                                                                     10,-
                                                                                                                                         
2. Mexická polévka                                                                                                
(hovězí mleté maso, fazole, drcená rajčata, kukuřice, cibule, česnek, mouka,bylinky, 
koření)                                                                                                                           
Alergen:1

Menu 1:                                                                                                                              
Kedlubny na smetaně, vařený brambor, vejce                                                         
(kedlubny, cibule, smetana, brambor, vejce, mouka, bylinky, koření)                        
Alergen: 1,3,7                                                                                                              85,-

                                                                                                                                           
Menu 2:                                                                                                                              
Zapečené flíčky s uzeným masem a goudou, rajčatový salát                                            
(uzené maso, flíčky, mouka, vejce, gouda, smetana, máslo, mléko, rajčata, cibule, 
cukr, ocet, bylinky, koření)                                                                                                
Alergen:1,3,7                                                                                                               95,-

                                                                                         

Menu 3:                                                                                                                              
Přírodní kuřecí kapsa se šunkou a sýrem, batátovo bramborové pyré  BZL                  
(kuřecí prso, šunka, sýr, batáty, brambory, máslo, mléko, bylinky, koření)           
Alergen: 7                                                                                                                    95,-



Čt 21.2.

Polévka:        
1. Drožďová BZL                                                                                        
(droždí, cibule, česnek, máslo, mrkev, pórek, vejce, bylinky, koření)
Alergen: 3,7                                                                                              
                                                                                                                                     10,-
                                                                                                         
2.Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi                                                                                        
(slepice, mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, nudle, bylinky, koření)                                        
Alergen:1,3,7,9 

Menu 1: 
Bryndzové halušky s restovanou cibulkou                                                                   
(brambor, vejce, mouka, bryndza, zakysaná smetana, cibule, bylinky, koření)                
Alergen:1,3,7                                                                                                               85,-

Menu 2:                                                                                                                              
Kuřecí řízek, těstovinový salát                                                                                       
(kuřecí prso, mouka, vejce, strouhanka, těstoviny, rajče, paprika, okurka, majonéza, 
jogurt, bylinky, koření)                                                                                                    
Alergen: 1,3,7                                                                                                              95,-

                                                                                           
Menu 3:                                                                                                                      
Tilapie na bylinkách s pyré z červené řepy  BZL                                                     
(tilapie, máslo, bylinky, koření, červená řepa, brambor, mléko)                                       
Alergen: 4,7                                                                                                                 95,-



Pá 22.2.

Polévka:                                                                                                                             
1. Polentový krém se sýrem Brie a tymiánem  BZL                                                         
(polenta, smetana, mléko, máslo, brie, tymián, bylinky, koření)
Alergen:7 
                                                                                                                                     10,-

2. Řecká fazolová s šalvějí a rajčaty BZL 
(fazole, rajčata, šalvěj, extra virgin, řapíkatý celer, česnek, bylinky,koření)
Alergen: 9 

Menu 1:
Grilovaný hermelín s vlašskými ořechy se zelenými fazolkami v bylinkové marinádě  
BZL                                                                                                                            
(hermelín, vlašské ořechy, zelené fazolky, bylinky, smetana, koření)               
Alergen:7,8                                                                                                                85,-

                                                                                                                 

Menu 2:                                                                                                                              
Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskový knedlík                                      
(vepřové a hovězí maso, paprika, cibule, česnek, rajčata, housky, mouka, vejce, mléko,
droždí, bylinky, koření)                                                                                        
Alergen: 1,3,7                                                                                                              95,-

Menu 3:
Kachní jatýrka v mandarinkové omáčce, americké brambory  BZL                                
(kachní játra, mandarinky, mandarinkový džus, škrob, máslo, bílé víno, brambor, 
bylinky, koření)                                                                                                              
Alergen: 7,12                                                                                                               95,-


